
La laboro kaj produkto

La produktado estas la rezulto de laboristoj generacioj industrioj estas spacoj de la laboranta
popolo, kiuj sukcesas kolektive kaj ne en aparta maniero.

La rimedoj de produktado estas la socio, la laboranta popolo kaj premis / ekspluatita.
Produktoj estas ankaŭ homoj laboras. La dissendo ĉiam donas por neceso kaj por ĉiuj ĝeneralaj kaj
same, memmastrumado devus eviti burokratio / tecnocracia, ĉiam prenante kontrolon de la
laboranta popolo.

La posicionamiento de ĉiuj estas grava ĉar kiam la grupoj kaj personoj implikitaj kun egalaj
rajtoj kaj devoj, ne estas loko por indecisión.

Sen popola kapoj sen dungantoj, sen privata aŭ ŝtata posedantoj. La demarŝo estas de la tre
homoj laboranta interkonektitaj al aliaj sektoroj de la socio, de la komunumo al federala nivelo de
komunumoj aŭ "aŭtonomaj komunumoj".

Memmastrumado estas la bazo. frata kunlaboro vs. burokratismo bezonos plifortigi edukon
kunlaboro inter la subpremataj kaj ekspluatataj, ĉar la interagoj inter malsamaj branĉoj bezonas
tiun iniciaton kaj kunlaboran agadon.



En anarkio

La produktado estas la rezulto de laboristoj generacioj industrioj estas spacoj de la laboranta
popolo, kiuj sukcesas kolektive kaj ne en aparta maniero.

La rimedoj de produktado estas la socio, la laboranta popolo kaj premis / ekspluatita.
Produktoj estas ankaŭ homoj laboras. La dissendo ĉiam donas por neceso kaj por ĉiuj ĝeneralaj kaj
same, memmastrumado devus eviti burokratio / tecnocracia, ĉiam prenante kontrolon de la
laboranta popolo.

La posicionamiento de ĉiuj estas grava ĉar kiam la grupoj kaj personoj implikitaj kun egalaj
rajtoj kaj devoj, ne estas loko por indecisión.

Sen popola kapoj sen dungantoj, sen privata aŭ ŝtata posedantoj. La demarŝo estas de la tre
homoj laboranta interkonektitaj al aliaj sektoroj de la socio, de la komunumo al federala nivelo de
komunumoj aŭ "aŭtonomaj komunumoj".

Memmastrumado estas la bazo. frata kunlaboro vs. burokratismo bezonos plifortigi edukon
kunlaboro inter la subpremataj kaj ekspluatataj, ĉar la interagoj inter malsamaj branĉoj bezonas
tiun iniciaton kaj kunlaboran agadon.





Ni ankoraŭ bezonas voluntulojn!

Nia iniciatemo bezonas voluntulojn por skribi, traduki, desegni aŭ por iu ajn kontribuaĵo.
Ĉia helpo estas bonvenan, dankon!
Sanon kaj anarkion!

Kontaktojn
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m.e.:lobo@riseup.net
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http://anarkio.net/fenikso


